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Ország: Norvégia  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

NEM 

A koronavírus fertőzőbb változatának kitörése miatt a norvég kormány úgy döntött, hogy lezárja a 

határokat, hogy megakadályozza ennek a vírusnak a terjedését. 

A 2021. január 29-én, pénteken 12 órakor hatályba lépő belépési szabályokat március 15-ig 

hosszabbították. Január végétől kezdve csak a Norvégiában élő norvég állampolgárok és külföldi 

állampolgárok léphetnek be az országba. 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

NEM 

Néhány kivétel azonban létezik: pl. újságírók, tengerészek és kereskedelmi áru- és személyszállítást 

végző személyek, stb. esetében. 

- a Norvégiába belépők számára kötelező a koronavírus – tesztelés az országba lépéskor 

- 10 nap karantén kötelező a vörös besorolású országokból érkezők számára (ez alól a negatív 

koronavírus teszt SEM jelent kivételt). Románia a vörös zónába tartozik 

- Az országba való beutazás előtt kötelező elvégezni az online regisztrációt: 

https://reg.entrynorway.no/ 

https://reg.entrynorway.no/
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Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

újságírók, tengerészek és kereskedelmi áru- és személyszállítást végző személyek, stb. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-

2020/id2830390/  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 IGEN, szükséges 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 IGEN, 10 napra karantén-szállodába kell vonulni (ez alól a negatív koronavírus teszt SEM 

jelent kivételt). 

Kötelező úti okmányok?  IGEN 

 érvényes útlevél vagy személyi igazolvány 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

 IGEN 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 IGEN 

 Reptéri tranzit (átszállás) esetén 

 Áruszállítás esetén 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?  A repterek használhatóak tranzitálás céljából 

 A határátkelő helyek nyitva vannak 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre  Dokumentumokkal kell igazolni az áruszállítás indokát, helyszínét, a sofőr személyére 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-2020/id2830390/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-2020/id2830390/
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szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

vonatkozó adatokat, az igénybe vett pihenőhelyeket, stb. A sofőr nyilatkozatot tölt ki, hogy 

be fogja tartani az érvényben levő járványügyi szabályokat és a lehető legrövidebb időn belül 

elhagyja az országot. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

www.mae.ro ; https://reopen.europa.eu/, https://www.fhi.no/en/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/  

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/romanian/  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Vészhelyzeti állapot NINCS elrendelve. 

A norvég kormány korlátozásokat vezetett be a Norvégiába történő beutazásokra vonatkozóan, 

azért, hogy csökkentse a COVID-19-es fertőzések elterjedését. 

A legfontosabb előírás a lakosság számára továbbra is a fizikai távolságtartás (1 m). 

Mindenkinek, akinek csak lehetséges, otthonról kell dolgoznia.  

A betegeknek otthon kell maradniuk. 

Hangsúlyt kell fektetni a megfelelő kéz-higiénére, a köhögési illemszabályok és fokozott tisztasági 

előírások betartására. 

A társadalmi érintkezést amennyire csak lehet, csökkenteni szükséges.  

http://www.mae.ro/
https://reopen.europa.eu/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

A szórakozóhelyek nem árusíthatnak alkoholt. 

A közterületeken (pl. parkokban) tilos az alkohol fogyasztása. 

A tömegközlekedési eszközökön és zsúfolt helyeken a maszk viselése ajánlott / a fővárosban és 

Bergenben pedig kötelező, amennyiben nem tartható az 1 m távolság. 

Bergen városban kötelező a maszk viselése a nyilvános helyeken is, pl. üzletekben. 

A fővárosban tilos a magánjellegű rendezvények szervezése (kivételt képeznek a temetések), a 

kulturális- és szórakozóhelyek bezárnak, tilos az alkohol felszolgálása, az üzletekben pedig már 2 

méter távolság tartása kötelező a vásárlók között. 

A szabadtéri rendezvények esetében maximum 200 személy részvétele engedélyezett, de kizárólag 

akkor, ha elmozdíthatatlan ülőhelyek biztosítottak (pl. stadionokban). 

A vendéglátó helyeken kötelező minden vendég regisztrációja.  

A kártyával való érintésmentes fizetés ajánlott minden esetben. Előfordul, hogy néhány üzlet, 

étterem, stb. nem fogadja el a készpénzes fizetést. 

A járvány-gócokkal kapcsolatos intézkedésekről helyileg döntenek. Szükség esetén a Norvég 

Közegészségügyi Intézet (NIPH) segíti a helyi önkormányzatot a szükséges intézkedések 

megvalósításában, a fertőzés szintjének csökkentése érdekében, az adott területen. A helyileg 

meghozott intézkedések ezért eltérhetnek az országos szabályzásoktól. Ha a járványt 

ellenőrizhetetlen lesz, szigorúbb regionális vagy országos intézkedéseket fognak végrehajtani. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? Az óvodák és általános iskolák működnek. 
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Az óvodás és az általános iskolás gyermekek esetében, ha az egyetlen tünet az orrfolyás, az 

egyébként jó állapotban lévő gyermekeknek nem kell otthon maradniuk, és nem is szükséges őket 

tesztelni. Ugyanez vonatkozik a már korábban felismert allergia tüneteire is. 

Az egyetemek, főiskolák, szakiskolák stb. normálisan folytathatják az oktatást, amennyiben a 

fertőzések elleni védekezésre vonatkozó jelenlegi előírásokat és tanácsokat betartják. 

Gazdasági intézkedések A norvég kormány jelentős intézkedéseket vezetett be a munkahelyek biztosítása, a vállalkozások és 

az emberek segítése, valamint az egészségügyi szolgáltatások megerősítése érdekében: 

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/economic-policy/economic-measures-in-

norway-in-response-to-covid-19/id2703484/   

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően, stb.: 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/  

https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/  

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/daily-reports/daily-reports-COVID19/  

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/economic-policy/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2703484/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/economic-policy/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2703484/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/
https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/daily-reports/daily-reports-COVID19/

